
Fem Jens’er hos samme familie 

1.  Jens døbt 14 juli 1776. Han må være død før 1777 -  faster Helle Jensda er en af fadderne 

2.  Jens døbt 17 juli 1777. Det er ham, som Thomas’s bror Jens Thomasen Bisp.  

3.  Jens døbt 11 marts 1778. Det er svært at se, at der står Østerbye, så det er måske forkert, men der var 
ikke 2 personer med navnet Thomas Jensen ved folketællingen i 1787. Nu skriver præsten begravelser ind, 
men Thomas Jensen har ingen søn, der døde før næste Jenses fødsel. 

4.  Jens døbt 22 juli 1779. Denne Jens hed i virkeligheden Thomas. 

5.  Jens døbt 24. august 1783. Han er ikke med ved folketællingen i 1787, og Thomas Jensen har ingen 
børn, der er døde. 



Så bliver jeg jo nysgerrig. Hvem var præst dengang? 

Jens Chris an Kaalund var præst i Øland Sogn fra 1765 l 1793. Han var 30 år, da han blev ansat, så han var ikke gammel og 
affældig, da de mange Jens’er blev født. 

Der var ikke retningslinjer eller krav l, hvad præsterne skulle skrive i kirkebogen. Det er påfaldende, at de døde i de e sogn 
mest er voksne. Blev fa ge familiers børn ikke skrevet ind? I 1782 var der fx kun voksne, der blev begravet. 
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I 1793 kom han l Haverslev Sogn, og i Wibergs præstehistorie står der de e om præsten: 

12. 26/7 1793 [Øland 15/3 65, o. 1/5] Jens Chris an Kaalund af Farstrup-A., f. 11/11 35; St. Vibg. 55; C. 2/8 60, h.; ~ Cathrine 
Magdalene Svendsen, f. c. 38, † 89; 4 S., 5 D.; [# 22/5 1801; † N. Sundby 17/6 03; meget hidsig, streng og nidkjær; skal mangen 
Gang manu propria (egenhændigt) have grebet Ungersvende, som vilde liste sig bort fra Overhøringen; s klede slemt paa Folk i 
sine Præd.; Forv. Wædelée p. Oxholm havde Løier af, at komme hver Søndag i Kirken, for at give ham Stof. Gik lsidst næsten i 
Barndom].  


